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การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ.ประสิทธิผล.และ

เท่าทันสถานการณ์การทุจริตที่มีความรุนแรงและซับซ้อน.ซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการค้าและการลงทุน.อันเป็นที่มาของการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ.

และน ามาซึ่งปัญหาการให้สินบนข้ามชาติ นอกจากการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตอย่าง

เข้มงวดแล้ว การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน.

ระงับยับยั้งไม่ให้ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง.เพราะการด าเนินการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิมีความยุ่งยากและท้าทาย.ล าพงัเพียงส านักงาน ป.ป.ช.    

จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได ้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.ระยะที่.3.(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เป็นไปด้วยความต่อเน่ืองจากการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ.ระยะที่ 2 ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.6 มุ่งเน้นพัฒนาให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยได้ก าหนด

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และการ

บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดจากากรทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ

ประเทศในช่วงปี 2563-2565 อยู่อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน การขับเคลื่อนไปสู่ 

เป้าหมาย ... 

ส่วนที่ 1 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

  ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อ.อ.ป. สามารถ

แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อ.อ.ป. จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 โดยก าหนดกจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้

การด าเนินงานของ อ.อ.ป. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

 

 
 

1)  ทิศทางองค์กร 

วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision)  

 “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
 

พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)  

     พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 

         ตามศักยภาพสวนป่า 

     ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร 

     ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 

        วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

     ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

         ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 

     พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

     สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ 

               เป้าหมาย 

     พัฒนาธุรกิจบริการและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

 

ข้อมูลทั่วไปของ อ.อ.ป. 

เป้าประสงค์ ... 
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เป้าประสงค์ 

     พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตาม 

         มาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้น าในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชียน 

     ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่ม 

         มูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและ 

         เพิ่มจุดจ าหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า 

     แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากร 

         มีความสามารถในการบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 

     เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร  

         ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

     ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

     ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้าง 

         มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 

ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

                   เป้าประสงค์  มีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และสามารถด าเนินงานตามบทบาทและทิศทางที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

              เป้าประสงค์ มีแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี และ

โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว     

              เป้าประสงค์ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว ประสบผลส าเร็จ     

ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน และมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการตาม

บทบาทได้อย่างเหมาะสม 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

            เป้าประสงค์ จัดท าฐานข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งเปิดเผยสู่สาธารณชน (Open Data) เช่น 

ข้อมูลการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้โดยมี

การประเมิน และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

            เป้าประสงค์ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งน าระบบการ 

ประเมินคุณธรรม ... 
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ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) มาใช้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 

              ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ 

ได้แก่ เศรษฐกจิชีวิภาพ  (Bio Economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Cirular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) มาประกอบการด าเนินงาน 

การแบ่งส่วนงานของ อ.อ.ป. 

 หน่วยงานของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น 

  หน่วยสนับสนุน มี 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักบริหารกลาง ส านักตรวจสอบภายใน  

ส านักบัญชีและการเงิน  ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  ส านักกฎหมาย ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการ

ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  และส านักธุรกิจการตลาด   

  หน่วยผลิต มี 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ    

บุคลากรในองค์กร 

 อ.อ.ป. มีกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น 3,609 อัตรา และมีบุคลากร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จ านวน

ทั้งสิ้น 1,301 คน แบ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน 474 คน  และหน่วยงานผลิต 827 คน โดยมีพนักงาน/

พนักงานสัญญาจ้าง มีจ านวน 813 คน ส่วนใหญ่คุณวุฒิปริญญาตรี และอยู่ในช่วงอายุ 23 - 40 ปี      

มากที่สุด ส าหรับพนักงานปฏิบัติการ/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง มีจ านวน 488 คน ส่วนใหญ่คุณวุฒิ

มัธยมศึกษาตอนต้น และอยู่ในช่วงอายุ 41 - 55 ปี มากที่สุด 
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การด าเนนิการท่ีผ่านมา 
  อ.อ.ป. มีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ภายใต้การก ากับการ

ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปท. ทส.) 

โดยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ศปท.ทส. ตั้งแต่ปี 2558 จนในปี 2560 ส านักงาน ป.ป.ช. 

ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่ายระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน 54 แห่ง ซึ่ง อ.อ.ป. เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจน้ัน ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือดังกล่า เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ซึ่งได้ด าเนินมาถึงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดย อ.อ.ป. ได้มีการจัดท าแผน

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแตป่ี 2562  

และได้ด าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2564 ดังน้ี 
 

 

   

  อ.อ.ป. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส านักงาน 

ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 54 แห่ เม่ือวันที่  

27 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด ดังน้ี 

  1. เพื่อให้มีกิจกรรมความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในภาครัฐวิสาหกิจ เป็นไป

ด้วยความต่อเน่ืองจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และบรรลุผล 

  2. เพื่อสนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจรติ ยกระดับธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ ตามแนวทาง

ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

  3. เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทกุรูปแบบ 

  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564) 

โดยให้ ... 

ส่วนที ่2 

ปี 2560 
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  โดยให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้การสนับสนุน 

และด าเนินการขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมที่ได้มีการก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกจิทั้ง 54 หน่วยงานได้ร่วม

ประชุมและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  

   
 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ 

พร้อมสรุปประเด็นปัญหาการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นกรอบชีน้ าในการ

จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ต่อมาได้เชิญผู้แทนหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 แห่ง และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ เขา้ร่วมประชุม   

เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิที่ต้องได้รับการ

แก้ไขร่วมกัน พร้อมก าหนดแนวทางการยกร่างคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาค

รัฐวิสาหกิจ  

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีคั่งแต่งตั้งคณะท างานอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3( พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) 3 ฝ่าย ผู้ทุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 แห่ง และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกร่างคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ  

(พ.ศ. 2562-2564) 

  น าร่างคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562-2564) 

เสนอคณะท างานด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน   

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้พิจารณากลั่นกรองอีกขั้น แลว้น าเสนอ

คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่     

17 กันยายน 2561 

  ส านักป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ส านักงาน ป.ป.ช. น าร่างคู่มือ

การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562-2564) ที่ผ่านความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 

  ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งคู่มือการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตภาครฐัวิสาหกิจ 

(พ.ศ. 2562-2564) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้รัฐวิสาหกจิทุกแห่งทราบ 

อ.อ.ป. ได้ด าเนินการ ... 

ปี 2561 

ปี 2562 
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  อ.อ.ป. ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ ของ อ.อ.ป. 

(พ.ศ. 2562-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและ

รายงานให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบทุกไตรมาส 

 
   
 

  อ.อ.ป. ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานรายปี ในปี 2563-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีการปรับแก้ไข

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะน้ัน และตามที่มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ส านักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนจาก สคร.  

  ปี 2563 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าระบบ SE-PlanNACC เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รายงานและติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 

2563-2564 โดยให้กรอกข้อมูลกิจกรรมตามแผนในแต่ละปี และรายงานการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ใน

ระบบตามระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ด าเนินการตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนดและรายงานผลการด าเนินงานในระบบครบทุกไตรมาส ตามระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด

เรียบร้อยแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2563-2564 
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แนวทางการด าเนนิการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ 

อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

และการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่

ก าหนด โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดจากากรทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริต

ของประเทศในช่วงปี 2563-2565 อยู่อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน การขับเคลื่อน

ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  

  โดยแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 แนวทางในการ

ด าเนินการและโครงการที่สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ได้ ดังน้ี 

  1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมาย คือ 1) ประชาชนมี

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ 2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

  2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมาย คือ ให้การด าเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว 

เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

ประกอบกับส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ซึ่งถือเป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ

ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงาน

ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 

สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด โดยที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังน้ี 

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็นคือ  

1) การด าเนินการ ... 

ส่วนที ่3 
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2) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารในการประเมิน 

ความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

และ  

2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้าต้น ที่แสดงให้เห็นความส าคัญต่อผลการประเมิน

เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค

รัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 
หลักการและเหตุผล 

  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผน

แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การ

ปฏิบัติ และการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดจากากรทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการ

รับรู้การทจุริตของประเทศในช่วงปี 2563-2565 อยู่อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

และเพื่อเป็นการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อ.อ.ป. ส านักงาน ป.ป.ช. 

และส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดท าโครงการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 โดยมีกิจกรรมในการด าเนินงาน

เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินการในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังน้ี 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครฐัวิสาหกิจของ 

อ.อ.ป. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2563-2565)  

 2. เพื่อส่งเสริมการการมีส่วนร่วมให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีการ

ด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 3. เพื่อเสริมความตระหนักและสร้างความรู้ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันน าไปสู่การทุจริต 

 4. เสริมสร้างพฤติกรรมอันดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับ

ผู้ปฏิบัติงาน  

 

ส่วนที ่4 

ผู้เข้าร่วม ... 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 

เป้าหมาย  
     เชิงปริมาณมีกิจกรรมในการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ   
อ.อ.ป. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
     เชิงคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้การจัดกิจกรรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป)  

ตัวชี้วัด 

      เชิงปริมาณจ านวนกิจกรรมในการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจรติในภาครัฐวิสาหกิจ
ของ อ.อ.ป. 
      เชิงคุณภาพระดับคะแนนความพึงพอใจและรับรู้การจัดกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 

ขั้นตอนการด าเนินการ  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. จัดท าโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค 
รัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ให้สอดคล้องแผนแม่บทและแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ    
ทุจริต เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
2. แจ้งเวียนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ให้ทุกส านักทราบและด าเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการตามโครงการโครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. โดยมีกิจกรรรม     
4 กิจกรรม ดังน้ี 
     - หัวข้อ 1 เสรมิสร้างการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของอ.อ.ป. มีกิจกรรม ดังน้ี 
      กิจกรมประกาศเจตจ านงสุจริตและเจตนารมณ์เป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” 
      กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติ
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
     - หัวข้อที่ 2 ปรับฐานความคดิของบุคลากรให้มีจิตส านึก
สาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีกิจกรรม ดังน้ี 
      กิจกรรมเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
      กิจกรรมเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. รายงาน อ.อ.ป.  
เพือ่ทราบ  

1ม.ค.–30เม.ย.65 
 
 
 

1-30 เม.ย.65 
 
 
1พ.ค. – 31ต.ค.65 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1พ.ย. - 31ธ.ค.65 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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งบประมาณ5,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และแผนปฏิบัติการด้าน

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 

 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  

ในการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน 

 3. ปฏิบัติงานมีความตระหนักรู้ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
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ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

จัดท าโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 ให้สอดคล้องแผน
แม่บทและแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

            

ส.บก.  

2 
แจ้งเวียนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ให้ทุกส านักทราบและด าเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

            

3 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการโครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. โดยมีกิจกรรรม 4 
กิจกรรม ดังน้ี 
หัวข้อ 1 เสริมสร้างการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อ.อ.ป. มีกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรมประกาศเจตจ านงสุจริตและเจตนารมณ์เป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” 

              

    - ทบทวนนโยบายการไม่ให้ไมร่ับของขวัญ “No Gift 
Policy” และจัดท านโยบายและเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ “No Gift Policy” และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันการทุจริต 
เพือ่น ามาเผยแพร ่

  

 

         

ส.บก./ 
หน่วยงาน

ใน
ส านักงาน
กลาง 

 

 
    - ประกาศเจตจ านงสุจริตและเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ No Gift Policy” 
    - จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตและเจตนารมณ์เป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส านักงานกลาง อ.อ.ป. 
     - เผยแพร่ภาพกิจกรรมลงในเว็บไซต์ อ.อ.ป. และ 
Facebook อ.อ.ป. 
     - ประเมินผลการรับรู้กิจกรรมของหน่วยงาน 

            
 
 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 



14 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

3 

กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
     - น าข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้
สามารถเผยแพร่ไดม้าจัดท าในรูปแบบ Info graphic เพื่อจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ อ.อ.ป., เว็บไซต์     อ.อ.ป.      
     - จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่โดยการจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
     - ประเมินผลการรับรู้กิจกรรมของหน่วยงาน 

            

ส.บก./ 
ทุก

หน่วยงาน 
 

 

หัวข้อที่ 2 ปรับฐานความคดิของบุคลากรให้มีจิตส านึก
สาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
กิจกรรมเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
     - น าข้อมูลที่สามารถเผยแพรไ่ดม้าจัดท าในรูปแบบ Info 
graphic หรือ E-book หรือรูปแบบอื่น เพื่อจัดบอรด์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
หรือ Facebook อ.อ.ป.      
     - จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่โดยการจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
     - ประเมินผลการรับรู้กิจกรรม 
กิจกรรมเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม 
     - น าข้อมูลที่สามารถเผยแพรไ่ดม้าจัดท าในรูปแบบ Info 
graphic หรือ E-book หรือรูปแบบอื่น เพื่อจัดบอรด์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
หรือ Facebook อ.อ.ป.      
     - จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่โดยการจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 

        

 

   

 
ส.บก./ 
ทุก

หน่วยงาน 
 
 

 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 



16 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

4 
สรุปผลการด าเนินงานของโครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. รายงาน อ.อ.ป.  
เพือ่ทราบ 

            ส.บก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 



16 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

การประเมินความเสี่ยง 
ปัจจัยเส่ียง : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัวิสาหกจิของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565  
    ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

สถานะปัจจุบัน : 1 X 5 
เป้าหมาย  : 1 X 1 
เกณฑ์วัด  : การด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาค 
                   รัฐวิสาหกจิของ อ.อ.ป.  

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบต่อองค์กร 
ระดั
บ 

ความหมาย รายละเอียด ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

5 สูงมาก 
จัดท าโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกรกฎาคม 
2565 

5 
สูงมาก 

ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ      
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 

4 สูง 
จัดท าโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

4 สูง 
ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ      
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

3 ปานกลาง 
จัดท าโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนพฤษภาคม 
2565 

3 ปานกลาง 
ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ ได้ 
ร้อยละ 90 

2 น้อย 
จัดท าโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนเมษายน 2565 

2 น้อย 
ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ ได้ 
ร้อยละ 100  

 
1 น้อยมาก 

จัดท าโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนมีนาคม 2565 

1 
น้อยมาก 

ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ ได้  
ร้อยละ 100 และสรุปผลการด าเนินการ
รายไตรมาสและรายปี ภายในมกราคม
2566 

 
 

 
 
หมายเหตุ     สถานะปัจจุบัน     เป้าหมาย  



1 แผนป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 



3 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 



4 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 



5 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 



6 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 



7 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 

 

 



8 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

  



9 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

  



10 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 

 



11 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติในภาครัฐวิสาหกิจ 

(พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ  
(พ.ศ. 2562 - 2564)  

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย  
ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช.  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จ านวน 54 แห่ง  

 

 

ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน  
ส านักงาน ป.ป.ช. 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2282 067 



12 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

   

 

กิจกรรม “No Gift Policy” 

 

 

 



13 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

 

 



15 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 



16 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 
 

 



17 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

ปฐมนิเทศผู้ปฏิบตัิงานใหม่ 

ปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัว 

 

 
 

 

 



18 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

ดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 

 

 
 

 

 

 



19 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 

 

 
 

 

 


